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nr. 41 493 van 9 april 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 21 januari 2010

heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 21 december 2009.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. MOSKOFIDIS, loco advocaat

D. STEYVERS, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt:

1.1. X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 16 juni 2007 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard. Verzoeker werd

opgeroepen zich aan te bieden bij de Dienst Vreemdelingenzaken maar kwam niet opdagen. Ten

gevolge hiervan werd op 8 augustus 2007 vastgesteld dat verzoeker geacht werd afstand gedaan te

hebben van zijn asielaanvraag.

1.2. Op 14 maart 2008 richtte het U.K. Home Office een verzoek tot overname aan de Belgische

autoriteiten. Verzoeker werd op 22 mei 2008 overgedragen aan de Belgische autoriteiten en diende een

tweede asielaanvraag in op 27 mei 2008.

1.3. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 30 juni

2008 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 5 september 2008 en 4 maart 2009.
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1.4. Op 12 juni 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd per brief van 28 juli 2009 ingetrokken. Bij arrest nr. 35 561 van 8 december 2009

werd verzoekers beroep tegen de beslissing van 12 juni 2009 met toepassing van artikel 39/59, §2,

tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), verworpen.

1.5. Op 21 december 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

nieuwe beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 22 december 2009 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent Afghaan en afkomstig uit Kabul. U bent Tadzjiek en soennitisch moslim. Volgens uw

verklaringen werd u verliefd op de zus van uw schoolkameraad. U belde heel regelmatig met haar en

sprak twee keer met haar af. Haar vader was Generaal J. (…). Omdat zij van een rijke familie was, kon

u haar niet ten huwelijk vragen. Zij zou uitgehuwelijkt worden door haar vader. Om dit te vermijden,

probeerden jullie samen te vluchten naar Herat. Toen jullie in de luchthaven van Kabul zaten te

wachten, kwamen er mannen van haar vader in de terminal u zoeken. Het meisje raadde u aan te

vluchten, hetgeen u deed.

U vertrok uit Kabul en was ongeveer drieënhalve à vier maanden onderweg. U kwam België binnen

op 19 juni 2007 en verklaarde zich diezelfde dag vluchteling. U verscheen niet bij de

Dienst Vreemdelingenzaken op 20 juli 2007, hoewel u opgeroepen werd. U liet niets meer van zich

horen, tot het U.K. Home Office een overnameverzoek bij de Belgische overheid indiende op 14 maart

2008. U werd overgebracht naar België en diende hier op 27 mei 2008 een tweede asielaanvraag in.

U legt ter staving van uw asielrelaas enkele foto’s voor. U legt tevens uw taskara voor en een

brief, waarin aan alle politieagenten wordt gevraagd u op te pakken. U legt verder een doktersattest

voor.

B. Motivering

Een analyse van recente internationale rapporten en berichtgeving wijst op de aanwezigheid

van gerichte mensenrechtenschendingen in Afghanistan. In die context kunnen Afghanen met

een risicoprofiel effectief een risico op vervolging lopen in de zin van de Vluchtelingenconventie. Indien

na een grondig individueel onderzoek van de asielaanvraag blijkt dat een Afghaanse asielzoeker

een dergelijk risico loopt, zal in principe de vluchtelingenstatus worden toegekend.

In casu dient echter na grondig individueel onderzoek van uw asielaanvraag te worden vastgesteld dat

u niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus in de zin

van artikel 48/4 § 2 a of b:

Er dient vooreerst op gewezen te worden dat u zich onttrokken heeft aan uw eerste asielprocedure

in België. U reageerde niet op de uitnodiging om op 20 juli 2007 te verschijnen bij de

Dienst Vreemdelingenzaken. U liet niets van zich horen en verscheen pas opnieuw nadat u uit het

Verenigd Koninkrijk naar België werd teruggestuurd in het kader van een overnameverzoek volgens de

Dublin Richtlijn. U geeft als verklaring dat u gedwongen werd door de smokkelaar om verder te reizen

naar Londen. Hij zou u bedreigd hebben en iemand zou u geslagen hebben (gehoorverslag 05/09/2008,

p. 6-7). Uw verklaringen hieromtrent zijn allerminst plausibel, zodat ze niet als afdoende kunnen

worden aanvaard ter verantwoording van het feit dat u zich heeft onttrokken aan de asielprocedure. U

verklaarde immers dat de smokkelaar u in België afzette, u hier liet rondlopen en in eerste instantie

ermee akkoord ging dat u hier zou blijven. Dit was wat u zelf wou aangezien het u hier goed beviel. U

verklaarde tevens dat er reeds in Afghanistan was afgesproken dat de smokkelaar zijn geld pas zou

ontvangen als u in Londen aankwam. U kunt geen antwoord geven op de vraag waarom de smokkelaar

het risico zou nemen om ermee akkoord te gaan dat u hier bleef, terwijl hij reeds op voorhand wist dat

hij pas zijn geld zou krijgen als u in Londen aankwam. Bovendien stelde u zelf expliciet dat u niet belde

naar de persoon die zou zorgen voor de betaling, omdat de afspraak Londen was. Hieruit blijkt dat u met

een telefoontje kon zorgen voor de betaling van de smokkelaar en dat u bijgevolg door dat telefoontje

hier had kunnen blijven (gehoorverslag 05/09/2008, p. 7-8). Uw verklaring dat u hier wou blijven en dat u

gedwongen werd om naar Londen te reizen, komt bijgevolg op erg losse schroeven te staan.

Het indienen van een asielaanvraag mag niet op lichtzinnige wijze gebeuren. U vraagt bescherming

aan de Belgische overheid omdat u voor uw leven vreest in het land waarvan u afkomstig bent.

Wanneer de Belgische autoriteiten de inspanning leveren om uw nood aan bescherming te
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onderzoeken, is uw medewerking aan het onderzoek verplicht. Door zich te onttrekken aan de

procedure maakt u het onderzoek onmogelijk. U kunt geen gegronde reden opgeven voor het zich

onttrekken aan de procedure, zodat dient vastgesteld te worden dat u dit vrijwillig heeft gedaan.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw nood aan bescherming op ernstige wijze ondermijnd: van

iemand die werkelijk nood aan bescherming heeft, mag worden verwacht dat hij zou meewerken aan de

procedure.

Uw algemene geloofwaardigheid wordt verder ondermijnd door de volgende vaststellingen. Volgens

uw verklaringen heeft u de taskara die u heeft neergelegd in eigen persoon verkregen in het

provinciehuis in Kabul in het jaar 1385 (gehoorverslag 05/09/2008, p. 8). De datum van registratie die op

de taskara onderaan staat vermeld, is echter 07/05/1386 (komt overeen met 29/07/2007). Hieruit blijkt

dat de uitgifte van de taskara zou gebeurd zijn op een ogenblik dat u zich in het V.K. bevond (zie

“standard form for requests for taking back”, p. 2 en zie verklaringen DVZ). Hierdoor komen uw

verklaringen omtrent dit identiteitsdocument op erg losse schroeven te staan. U stelde immers expliciet

dat u het zelf met uw vader was gaan halen in het provinciehuis van Kabul (gehoorverslag 05/09/2008,

p. 8).

Stel, vervolgens, dat u vijftien jaar zou geweest zijn in 1385, in overeenstemming met wat op de

taskara staat, dan impliceert dit dat u ongeveer in 1370 (1991 – begin 1992) zou geboren zijn. Dit

is overeenkomstig de fax van een geboorteakte die u opstuurde, maar tegenstrijdig met wat u in

eerste instantie verklaard heeft bij het Britse ‘Home Office’, aangezien uit uw Dublin-dossier blijkt dat u

er stelde in 1989 geboren te zijn. Dit stemt bovendien nog minder overeen met uw eerste verklaring

hieromtrent in België. Uit uw administratieve dossier blijkt immers dat u bij de registratie van uw eerste

asielaanvraag verklaard heeft geboren te zijn in 1363 (1984 – begin 1985) en niet precies te weten op

welke dag of in welke maand. Uit de bovenstaande vaststellingen blijkt dat u bedrieglijke verklaringen

heeft afgelegd omtrent uw geboortedatum en de voorgelegde taskara. Aangezien beide elementen

betrekking hebben op uw identiteit doen uw bedrieglijke verklaringen erover in ernstige mate afbreuk

aan uw algemene geloofwaardigheid.

Naast deze vaststellingen, die in ernstige mate afbreuk doen aan uw algemene geloofwaardigheid,

dient te worden vastgesteld dat er tussen uw opeenvolgende verklaringen omtrent uw vluchtmotieven

enkele tegenstrijdigheden bestaan die de geloofwaardigheid ervan verder ondergraven.

Zo vertelde u tijdens uw eerste gehoor op het Commissariaat-generaal dat u de eerste keer dat u bij

het meisje thuis was niet met haar praatte, maar de tweede keer dat u bij haar thuis kwam wel. Wanneer

u vervolgens werd gevraagd of haar vader op dat moment thuis was, antwoordde u expliciet

“ja” (gehoorverslag 05/09/2008, p. 14). Iets later tijdens hetzelfde gehoor stelde u dan weer dat de vader

op dat ogenblik niet thuis was (gehoorverslag 05/09/2008, p. 15). Wanneer u tijdens het tweede

interview op het Commissariaat-generaal met deze tegenstrijdigheid werd geconfronteerd, ontkende

u eenvoudigweg dat u had verklaard dat haar vader thuis was. U stelde dat de tolk tijdens dit interview

al eens ‘Iran’ had vertaald in plaats van ‘Herat’ en dat het mogelijk was dat de tolk tijdens het

vorige interview ook in de fout was gegaan (gehoorverslag 04/03/2009, p. 8). Het misverstand over de

woorden ‘Iran’ en ‘Herat’, dat bovendien zeer snel werd rechtgezet (gehoorverslag 04/03/2009, p. 4),

doet geen afbreuk aan uw expliciete verklaring dat de vader effectief thuis was toen u haar opzocht.

Wanneer u vervolgens tijdens het eerste interview werd gevraagd of het meisje geen problemen

had omdat ze na school niet direct huiswaarts keerde maar wel met u naar het restaurant ging, stelde u

dat ze een uur vroeger weg was gegaan van school. U verhaalde dat ze de school had verlaten toen

het sportles was en ze een papiertje had waarop stond dat ze ziek was en niet mocht

sporten (gehoorverslag 05/09/2008, p. 17). U stelde tijdens dit eerste interview dat de school haar vader

had gebeld om te melden dat ze vroeger was doorgegaan (gehoorverslag 05/09/2008, p. 20). Wanneer

dit alles u opnieuw werd gevraagd tijdens het tweede interview bevestigde u dit, maar zei u dat tijdens

de sportlessen vele meisjes de school verlieten omdat ze niet geïnteresseerd zijn in sport en

beschaamd zijn om hun hoofddoek af te doen. U stelde dat de meisjes mochten kiezen of ze al dan niet

meededen aan de sportles. Wanneer u werd gevraagd waarom ze dan een ziektebriefje nodig had om

de school vroeger te verlaten en niet deel te nemen aan de sportles, blijkt u zich plots niets te

herinneren van een briefje (gehoorverslag 04/03/2009, p. 9).

Gelet op de algemeen bekende normen en gewoonten van de traditionele en islamitische

Afghaanse maatschappij dient te worden opgemerkt dat geheime afspraakjes met een meisje

geen vanzelfsprekendheid zijn, zodat mag worden verwacht dat u coherente verklaringen zou

kunnen afleggen over de manier waarop u beiden deze afspraakjes discreet zou geregeld hebben. Uit

de voorgaande vaststellingen blijkt dat uw verklaringen hieromtrent niet coherent zijn.

U beweerde verder dat u van plan was om met het meisje naar Herat te vluchten en dat u

hiervoor vliegtickets kocht en naar de luchthaven ging. Wanneer u in de luchthaven op uw vlucht zat te

wachten, zouden drie mannen van haar vader de luchthaven zijn binnengekomen om haar te zoeken.

Volgens uw verklaringen zou het meisje u aangespoord hebben uit de luchthaven te vluchten. Tijdens



RvV X - Pagina 4

het eerste interview stelde u expliciet dat u ontsnapte en dat zij naar het toilet ging (gehoorverslag

05/09/2008, p. 20). Wanneer u tijdens het tweede interview werd gevraagd of het meisje bleef zitten of

wegliep, verklaarde u dat ze op dezelfde plaats bleef (gehoorverslag 04/03/2009, p. 6). Toen u ermee

werd geconfronteerd dat dit niet echt compatibel is met uw eerdere verklaring dat ze naar het toilet

ging, stelde u dat ze richting de toiletten bewoog toen u vertrok (gehoorverslag 04/03/2009, p. 7). Op

deze wijze maakt u evenwel niet duidelijker hoe dit zou moeten stroken met uw verklaring dat ze op

dezelfde plaats bleef, zodat dient te worden besloten dat u geen afdoende verduidelijking weet te bieden

voor deze incoherente verklaringen.

Bovendien blijken uw opeenvolgende verklaringen over de gebeurtenissen in de luchthaven

evenmin coherent op het volgende punt. U stelde tijdens het eerste interview dat u niet samen met haar

kon weg geraken omdat de drie mannen dichtbij de deur stonden waarlangs u noodzakelijkerwijze naar

buiten moest. U stelde dat ze u beiden dan zouden gezien hebben (gehoorverslag 05/09/2008, p. 20).

Uit uw verklaringen tijdens het tweede interview blijkt op ondubbelzinnige wijze dat u bij het verlaten van

de luchthaven niet dicht bij de drie mannen passeerde en dat zij zich niet dicht bij de deur bevonden

langs waar u naar buiten moest. U stelde dat u ze op twintig of dertig meter afstand passeerde en dat er

heel veel volk was in de drukke hal (gehoorverslag 04/03/2009, p. 6). Wanneer u met deze

tegenstrijdigheid werd geconfronteerd, corrigeerde u uw verklaring en stelde u dat het misschien tien of

vijf meter was en dat u dit niet precies weet (gehoorverslag 04/03/2009, p. 7). Dit doet geen afbreuk aan

de vaststelling dat u tijdens het eerste interview duidelijk stelde dat ze dicht bij die deur stonden en

tijdens het tweede interview dat ze er ver af stonden.

Volgens uw verklaringen werd uw vader opnieuw in Kabul gearresteerd toen u al gevlucht was en

ging uw moeder in Pakistan wonen. Toen er u op gewezen werd dat u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken op de vraag naar het adres van uw ouders had geantwoord dat ‘ze’ momenteel in

Pakistan verbleven, ontkende u dit gezegd te hebben en stelde u verklaard te hebben dat uw vader

gearresteerd werd in Afghanistan. Er dient op gewezen te worden dat deze bewering niet wordt

gestaafd door het administratieve dossier (gehoorverslag 04/03/2009, p. 10 en verklaring 12/06/2008,

antwoord op vraag 13), zodat ook deze incoherente verklaringen vragen doen rijzen bij de

geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Wat er ook van zij, u zou deze arrestatie vernomen hebben toen u reeds uit Afghanistan vertrokken

was via contacten die u nog met uw land van herkomst zou hebben gehad na uw vertrek. Er dient echter

te worden vastgesteld dat u ook hierover tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Bij de

Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u bij het invullen van de vragenlijst op 12/06/2008 dat u door

een kennis, die uw moeder in Pakistan had ontmoet, gemeld werd dat uw vader opnieuw opgepakt

werd. Tijdens uw tweede interview op het Commissariaat-generaal stelde u dat uw moeder u hiervan op

de hoogte bracht en dat u één keer contact had met een vriend van uw vader die in Kabul leefde.

Over contact met een kennis die uw moeder in Pakistan had ontmoet, vermeldde u niets

(gehoorverslag 04/03/2009, p. 10-11).

Al deze motieven samen leiden tot de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door

u aangevoerde vluchtmotieven en u bijgevolg niet in aanmerking komt voor het verkrijgen van

het vluchtelingenstatuut of voor het verkrijgen van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2

a of b.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel, kan

een Afghaanse asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van

de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in

Afghanistan krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c Vw. toegekend op basis

van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun

achtergrond aannemelijk maken. De subsidiaire beschermingsstatus wordt bijgevolg niet aan elke

Afghaan toegekend.

Hoewel de veiligheidssituatie anno 2009 globaal is verslechterd, blijft de specifieke

veiligheidssituatie toch regionaal sterk verschillend. Dit regionale onderscheid en de eraan gekoppelde

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus aan Afghanen uit onveilige gebieden was voorheen

gebaseerd op uitgebreide CEDOCA research en op het UNHCR-advies (“Afghanistan Security Update

Relating to Complementary Forms of Protection”) van 6 oktober 2008.

Bij herevaluatie van de actuele veiligheidssituatie werd het UNHCR-rapport “ Eligibility Guidelines

for assessing the international protection needs of asylumseekers from Afghanistan” van juli 2009

in rekening genomen. Hoewel UNHCR zich niet meer in staat acht om een accurate Security Update vrij

te geven waarbij specifieke conflictgebieden worden afgebakend, wordt het bestaan van

regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan bevestigd. Het rapport maakt verder ook

melding van een uitbreiding van de gebieden die getroffen worden door het gewapend conflict, maar

nergens wordt een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus voor elke Afghaan gesuggereerd

op basis van de algemene veiligheidssituatie. Het UNHCR stelt daarentegen dat de aanvragen door
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Afghaanse asielzoekers op basis van de vrees voor ernstige en willekeurige schade in het kader van het

gewapend conflict op individuele gronden moeten beoordeeld worden, dit in het licht van de bewijzen

die werden aangebracht door de verzoeker en op basis van de recente en betrouwbare informatie van

de plaats van herkomst.

Een analyse van de beschikbare geraadpleegde bronnen en literatuur wijst nog steeds op

duidelijke regionale verschillen in de veiligheidssituatie in Afghanistan. Deze sterke regionale verschillen

typeren het conflict in Afghanistan. Het CGVS is zich bewust van het feit dat het conflict zich heeft

uitgebreid, maar stelt vast dat verscheidene gezaghebbende bronnen het zwaartepunt van het conflict in

het zuiden, het zuidoosten en bepaalde gebieden in het oosten blijven leggen. In deze gebieden vinden

de meeste acties en gevechtshandelingen van antiregeringselementen en de Afghaanse en

internationale troepen plaats. Uit de analyse blijkt dat in bepaalde regio’s in Afghanistan er permanente

Taliban-aanwezigheid is, er aanhoudende gevechtshandelingen zijn en er ook burgerslachtoffers vallen.

In deze regio’s kan worden gesteld dat burgers er een reëel risico lopen in de zin van art. 48/4, §2, c van

de Vreemdelingenwet. In principe wordt bijgevolg aan Afghaanse asielzoekers die uit deze

regio’s afkomstig zijn de subsidiaire beschermingsstatus toegekend.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Afghanistan, dient in casu

de veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld.

Uit research van CEDOCA blijkt dat er door de grote internationale aanwezigheid in Kabul

voldoende verslaggeving over de veiligheidssituatie in de hoofdstad Kabul bestaat en dat de

veiligheidssituatie niet significant is gewijzigd sinds het UNHCR advies van oktober 2008. (zie

bijgevoegd antwoorddocument “Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul” dd. 19 november

2009). U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

In de hoofdstad Kabul worden aanvallen uitgevoerd door de Taliban, doch in de hoofdstad KABUL

wordt geen “open combat” gevoerd. De incidenten in de hoofdstad nemen de vorm aan

van zelfmoordaanslagen en aanvallen op high profile doelwitten in het centrum van de stad waarbij

de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd en nemen ook de vorm

aan van zelfmoordaanslagen en bermbommen tegen de Afghaanse en internationale troepen in de stad

en op de belangrijkste invalswegen. De gewone Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen

niet geviseerd. Ook is het geweld in de hoofdstad Kabul niet aanhoudend en gelokaliseerd en is de

impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger eerder beperkt.

Verscheidene bronnen liëren een belangrijk deel van de toename van het geweld aan

de presidentsverkiezingen. Hoewel er in die specifieke context in aanloop naar de verkiezingen

aanslagen werden gepleegd waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen; is heden het risico voor

Afghaanse burgers niet significant toegenomen. De gewone Afghaanse burgers werden bij deze

gelokaliseerde aanslagen niet geviseerd.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer

te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld

in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen

reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Wat het medische attest betreft, dd. 22 december 2008, dat uw raadsvrouw op 30 december 2008,

heeft ingediend, kan het volgende worden opgemerkt. Het is een attest van een huisarts dat vermeldt

dat u zou lijden aan een PTSS. Het attest blijkt gebaseerd op slechts één enkel bezoek aan deze

huisarts en wordt verder niet onderbouwd. Er blijkt op geen enkele wijze uit welke onderzoeken werden

gedaan om de erin vermelde vaststelling te doen. Het attest vermeldt evenmin de symptomen die het

gevolg zouden zijn van het PTSS en waaraan u lijdt. Uit het attest blijkt op geen enkele wijze dat u niet

in staat zou zijn op een autonome wijze een interview af te leggen met betrekking tot uw leven en uw

problemen in Afghanistan. Integendeel blijkt uit het gehoorverslag dat u op autonome wijze heeft kunnen

antwoorden op de vele vragen die u werden gesteld en dat u zelfstandig en gedetailleerd uw relaas

heeft kunnen voorstellen. Hoewel begrip kan worden opgebracht voor uw eventuele problemen kan niet

worden ingezien op welke wijze het attest de bovenstaande vaststellingen of de eruit afgeleide

conclusies zou kunnen wijzigen. Dit blijkt noch uit het begeleidende schrijven van uw raadsvrouw, dd.

30/09/2008, noch uit het attest zelf.

Wat betreft de andere documenten die u neerlegt, kan het volgende worden opgemerkt. Uw

taskara vermag niet iets te wijzigen aan bovenstaande vaststellingen aangezien deze geen

aanwijzingen bevat betreffende de door u aangevoerde problemen. Bovendien kan hierbij worden

verwezen naar de hier boven besproken vaststelling van uw bedrieglijke verklaringen omtrent uw

taskara, zodat aan dit document geen bewijswaarde kan worden toegekend. Meer in het algemeen kan

worden gesteld dat documenten in het kader van een asielaanvraag slechts bewijskrachtig kunnen zijn

indien ze ondersteund worden door coherente en geloofwaardige verklaringen. Uit de bovenstaande
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motieven blijkt dat u allerminst coherente en geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd, zodat aan de

door u neergelegde brief van de Wolajat van Kabul geen bewijskracht kan worden toegekend. Dit

document bevat trouwens dermate weinig authenticiteitsgaranties dat het door om het even wie zou

kunnen worden opgesteld. Volgens uw verklaringen is het bovendien voor iedereen mogelijk om

dergelijk document te gaan kopen bij de Wolajat (gehoorverslag 05/09/2008, p. 9). Met betrekking tot de

foto’s kan erop gewezen worden dat zij evenmin worden ondersteund door coherente en

plausibele verklaringen en dat ze geen aanwijzingen bevatten over de problemen die u beweert te

hebben gehad.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

met name de hoorplicht en de zorgvuldigheidsplicht, voert verzoeker, onder verwijzing naar rechtsleer

en rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Justitie, aan dat de Commissaris-generaal hem

voorafgaand aan zijn verhoor geen enkele inzage in het dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken

verleend heeft.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht en het

zorgvuldigheidsbeginsel, voert verzoeker aan dat hij op een zeer precieze en gedetailleerde wijze zijn

relaas uiteengezet heeft en onderneemt hij een poging om de in de bestreden beslissing opgesomde

motieven te weerleggen, met name wat betreft zijn reis naar Engeland, zijn taskara, zijn geboortejaar en

zijn tegenstrijdige verklaringen over zijn stiekeme relatie met een meisje.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van de zorgvuldigheidsplicht, poneert verzoeker dat

uit zijn feiten en argumentatie wel degelijk blijkt dat hij een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Conventie van Genève koestert en dat de Commissaris-generaal deze vrees niet wil erkennen.

2.4. In een vierde middel, afgeleid uit de schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur,

met name de formele motiveringsplicht, stelt verzoeker dat in de bestreden beslissing wel verwezen

wordt naar een ‘Dublin dossier’ doch dat hij hier nooit kennis van mogen nemen heeft ofschoon hij om

alle stukken van het administratief dossier verzocht heeft.

2.5. In een vijfde middel aangaande de subsidiaire bescherming en afgeleid uit de schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel, voert verzoeker aan dat de Commissaris-generaal zelfs het reëel risico op

ernstige schade in hoofde van verzoeker niet wil erkennen door hem de subsidiaire beschermingsstatus

te weigeren ofschoon hij wel degelijk zijn problemen aannemelijk heeft gemaakt en de regio waarvan hij

afkomstig is in aanmerking dient genomen te worden voor de subsidiaire bescherming.

2.6. De verplichting om de rechten van verdediging na te leven, gelden -behoudens andersluidend

voorschrift- enkel in tuchtzaken. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is

geen rechtsprekend orgaan en geen enkele wettelijke bepaling verplicht de Commissaris-generaal de

kandidaat-vluchteling attent te maken op of te confronteren met de voor hem nadelige elementen, noch

is er enige wettelijke bepaling die voorziet dat, indien een negatieve beslissing zal worden genomen de

bestuurde uitgenodigd moet worden om hierover zijn opmerkingen te formuleren. Verzoeker kan

derhalve niet op ontvankelijke wijze aanvoeren dat zijn verhoor niet tegensprekelijk was (RvS, 18 maart

2005, 142 379).

Artikel 32 van de Grondwet verleent aan eenieder het basisrecht om elk bestuursdocument te

raadplegen. De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur voorziet in een

specifieke procedure die verzoeker niet heeft gevolgd, zodat verzoeker de eventuele schending van het

inzagerecht niet dienstig kan aanvoeren. Immers uit het administratief dossier blijkt niet dat de advocaat

van verzoeker of verzoeker zelf geen toegang verkregen heeft tot het administratief dossier en uit het

administratief dossier blijkt nergens dat verzoeker schriftelijke inzage van het dossier van de Dienst

Vreemdelingenzaken heeft gevraagd voorafgaand aan de gehoren. Waar verzoeker nog stelt dat hij

geen enkele inzage heeft gekregen in het dossier van de administratie, zijnde de Dienst

Vreemdelingenzaken, noch in enig advies van deze Dienst, merkt de Raad op dat de Dienst
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Vreemdelingenzaken geen advies verleent aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen inzake een asielaanvraag vermits de Commissaris-generaal en zijn adjuncten geheel

onafhankelijk zijn bij het nemen van hun beslissingen en het uitbrengen van hun adviezen, zoals

uitdrukkelijk wordt bepaald in artikel 57/2 van de Vreemdelingenwet.

Wat betreft de aangevoerde schending van de hoorplicht, merkt de Raad op dat de hoorplicht als

beginsel van behoorlijk bestuur inhoudt dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen

die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten,

zonder dat hem de gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Het

volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten,

hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren (RvS 15 februari 2007, nr. 167 853; RvS 23 juni 2005, nr. 146

472). In casu blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal tweemaal uitvoerig werd verhoord op 5

september 2008 en 4 maart 2009, waarbij hij telkenmale werd bijgestaan door zijn advocaat

(administratief dossier, stuk 4 en stuk 9). Derhalve heeft verzoeker ruimschoots de kans gehad zijn

standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten en aanvullende stukken neer te leggen en wordt een

schending van de hoorplicht niet gegrond aangevoerd.

2.7. Waar verzoeker in zijn vierde middel aanvoert dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar

een ‘Dublin dossier’ en de hierin vervatte verklaringen van verzoeker, doch dat verzoeker hiervan nooit

kennis heeft genomen, merkt de Raad op dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar (1)

verzoekers verklaringen bij het Commissariaat-generaal dd. 05/09/2008 waarin verzoeker beweerde zijn

‘taskara’ zelf te hebben verkregen in 1385, (2) de datum van de door hem voorgelegde ‘taskara’ en (3)

de vaststelling dat hij zich op het ogenblik van de afgifte van het document in het Verenigd Koninkrijk

(V.K.) bevond (hetgeen blijkt uit de ‘standard form for requests for taking back’, p. 2 en de verklaringen

DVZ). Voor zover verzoeker alsnog wilde nagaan wanneer hij zich in het V.K. bevond teneinde het

motief van de bestreden beslissing te ondergraven, belette niets hem de ‘standard form for requests for

taking back’ en de afgelegde verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken op te vragen, voor zover

hij ze niet had ontvangen. Overigens dient te worden vastgesteld dat verzoeker wel degelijk

geïnformeerd is over dit motief van de bestreden beslissing en de draagwijdte kent vermits hij een

poging onderneemt (tweede middel, punt 2, p. 13 verzoekschrift) om het motief te weerleggen. Nu uit de

uiteenzetting van het tweede middel blijkt dat verzoeker het motief kent van de beslissing met betrekking

tot zijn ‘taskara’, kan het vierde middel -voor zover het gesteund is op de schending van de formele

motiveringsplicht- niet dienstig worden ingeroepen.

2.8. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) de

geloofwaardigheid van zijn nood aan bescherming op ernstige wijze ondermijnd wordt door de

vaststelling dat hij zich onttrokken heeft aan zijn eerste asielaanvraag en dat zijn verklaring hiervoor niet

afdoende is, (ii) hij bedrieglijke verklaringen aflegde over zijn geboortedatum en zijn voorgelegde

taskara, (iii) zijn geloofwaardigheid verder ondermijnd wordt door de tegenstrijdigheden tussen zijn

opeenvolgende verklaringen, met name wat betreft de keren dat verzoeker bij het meisje thuis was, de

manier waarop het meisje de school vroeger verliet, de ontsnapping op de luchthaven, de arrestatie van

zijn vader en de contacten met zijn land van herkomst na zijn vertrek, (iv) er in de hoofdstad Kabul geen

actueel risico bestaat om als burger het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven

of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, zoals

uitgebreid toegelicht, (v) uit zijn medisch attest, noch uit het begeleidend schrijven van zijn raadsvrouw,

blijkt dat hij niet in staat zou zijn geweest om op een autonome wijze een interview af te leggen met

betrekking tot zijn leven en problemen in Afghanistan zodat deze stukken bovenstaande vaststellingen

dan ook niet kunnen wijzigen en (vi) zijn taskara, de brief van de Wolajat van Kabul en de foto’s

evenmin bovenstaande vaststellingen kunnen wijzigen gelet onder andere op het feit dat ze niet

ondersteund worden door coherente en plausibele verklaringen.

2.9. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens de taak van de

persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de

bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De

verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige
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verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden

zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43 027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136 692).

2.10. De Raad stelt vast dat verzoekers eerste asielaanvraag steunde op de vrees voor vervolging

vanwege de vader van het meisje waarmee hij een relatie had en die zou uitgehuwelijkt worden aan een

andere man. Verzoeker werd geacht afstand te hebben gedaan van deze asielaanvraag omdat hij geen

gehoor gaf aan zijn oproeping zich aan te bieden op 20 juli 2007 (administratief dossier, map eerste

asielaanvraag, stuk 3). Met het verweer in zijn verzoekschrift, te weten dat hij onder bedreiging en met

geweld diende mee te gaan naar Engeland, beperkt verzoeker zich tot een herhaling van zijn eerdere

verklaringen en weerlegt hij geenszins de pertinente motivering van de bestreden beslissing dat het

bevreemdend is dat de smokkelaar het risico zou nemen om ermee akkoord te gaan dat verzoeker

alleen rondliep in België en hier een asielaanvraag indiende, terwijl de smokkelaar op voorhand wist dat

hij pas zijn geld zou krijgen als verzoeker in Londen aankwam, en dat het opmerkelijk is dat hij, indien hij

werkelijk in België wou blijven, niet gewoon belde naar de persoon in London opdat die zou zorgen voor

de betaling van de smokkelaar en hij hier had kunnen blijven (CGVS 5 september 2008, p. 6-7). De

Raad is dan ook van oordeel dat verzoeker zich op vrijwillige wijze onttrokken heeft aan zijn

asielaanvraag, hetgeen de geloofwaardigheid van het door hem voorgehouden asielrelaas ondermijnt.

2.11. Verzoekers algemene geloofwaardigheid wordt verder op de helling gezet door zijn incoherente

verklaringen over zijn taskara en zijn geboortejaar. Verzoeker verklaarde tijdens het gehoor uitdrukkelijk

dat hij in 1385 zijn taskara zelf ging afhalen (“Wanneer verkreeg u die taskara? 1385 (…) Ging u hem

zelf halen in de wolajat? Ja, samen met mijn vader.” (CGVS 5 september 2008, p. 8)), doch uit de

vertaling van de taskara blijkt dat deze geregistreerd werd op 7 mei 1386, een datum die overeenkomt

met 29 juli 2007 zijnde een moment waarop verzoeker reeds in het Verenigd Koninkrijk zou vertoefd

hebben. Dat verzoeker thans formeel stelt dat hij steeds verklaard heeft dat zijn vader de taskara heeft

afgehaald en dat de onjuiste verklaring in het gehoorverslag te wijten is aan het ronduit slecht

vertaalwerk van de tolk Pashtoe -en dit terwijl hij steeds om een Dari tolk verzocht had- is

onaanvaardbaar en mist bovendien feitelijke grondslag.

Uit het gehoorverslag van 5 september 2008 blijkt immers dat verzoeker -net zoals bij de overige

interviews in de loop van de procedure- bijgestaan werd door een tolk Dari, en niet door een tolk

Pashtoe zoals verzoeker verkeerdelijk voorhoudt, en op één voorval na, blijkt nergens uit het

gehoorverslag dat er zich vertaalproblemen zouden hebben voorgedaan. Bij dit voorval vertaalde de tolk

‘Herat’ verkeerdelijk als ‘Iran’ doch deze vergissing werd meteen rechtgezet (CGVS 4 maart 2008, p. 8)

zodat verzoeker bezwaarlijk op basis van deze ene vergissing problemen met de tolk kan inroepen.

Bovendien werd verzoeker aan het begin van het gehoor gevraagd of hij de tolk goed verstond, waarop

verzoeker bevestigend antwoordde, en werd hij er ook op gewezen dat hij eventuele problemen met de

tolk diende aan te geven. Overigens bevestigt verzoeker ter terechtzitting dat hij gehoord werd met de

bijstand van een tolk Dari.

Waar hij daarnaast voorhoudt dat zijn vader, als niet-geschoolde, mogelijks verzoekers verkeerde

geboortedatum, met name 1370 (1991-begin 1992), heeft opgegeven, merkt de Raad op dat de

Commissaris-generaal niet alleen besloten heeft tot de bedrieglijkheid van verzoekers verklaringen

omtrent zijn geboortedatum op basis van de geboortedatum op zijn taskara, maar ook op basis van de

vaststelling dat hij bij de registratie van zijn eerste asielaanvraag in België verklaarde geboren te zijn in

1984 (bijlage 26) en hij in het Verenigd Koninkrijk verklaarde dat hij in 1989 geboren was (stuk 17). Zo

verzoeker nog voorhoudt dat dit motief van de bestreden beslissing niet relevant is gezien zijn herkomst

niet betwist wordt en hieruit geenszins conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de

geloofwaardigheid van zijn relaas, merkt de Raad op dat bij het onderzoek naar de eerbiediging van de

motiveringsplicht rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering en niet met de

diverse onderdelen van de motivering op zich aangezien één onderdeel misschien niet voldoende

draagkrachtig is om de beslissing te dragen maar dit wel is in samenhang met de andere motieven.

2.12. De Raad merkt verder op dat de in de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheden

omtrent zijn liefdesrelatie geenszins details betreffen, doch de kern van zijn vluchtmotieven raken, en

dat tolkproblemen gezien bovenstaande vaststellingen niet dienstig kunnen worden aangevoerd, in het
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bijzonder wat betreft de tegenstrijdigheid omtrent de aanwezigheid van de vader van het meisje bij haar

thuis.

Ook verzoekers verweer omtrent zijn tegenstrijdige verklaringen over het gebruik van een ziektebriefje

kan allerminst aanvaard worden, met name dat hij tijdens het eerste gehoor verklaarde dat het meisje

voor het eerste afspraakje een ziektebriefje had binnengebracht, hem niks gevraagd werd over het

tweede afspraakje doch dat hierbij ook een ziektebriefje werd gebruikt, en dat hem tijdens het tweede

gehoor enkel gevraagd werd naar het tweede afspraakje en dat hij meldde dat hier geen ziektebriefje

werd afgegeven aangezien dit enkel tijdens het eerste afspraakje gebeurde. Niet alleen spreekt

verzoeker zichzelf tegen in het verzoekschrift omtrent het tweede afspraakje, de verklaringen stroken

ook niet met de inhoud van het tweede gehoorverslag waar verzoeker totaal geen weet heeft of het

meisje een doktersbriefje gebruikt had (CGVS 4 maart 2008, p. 9).

De Raad stelt verder vast dat verzoeker zijn tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot de plaats

waar het meisje zich bevond op het ogenblik dat verzoeker vluchtte, louter minimaliseert en dat hij

voorbijgaat aan de werkelijke motieven omtrent de afstand waar de mannen van de vader van het

meisje zich bevonden van de deur, met name dat hij de ene keer verklaarde dat de mannen dichtbij de

deur stonden waarlangs hij diende naar buiten te vluchten (CGVS 5 september 2008, p. 20) en dat hij

de andere keer verklaarde dat hij de mannen niet diende te passeren om die plek te verlaten, er een

andere uitgang was aan de andere kant en dat de mannen veraf waren (CGVS 4 maart 2009, p.6). De

overige tegenstrijdige verklaringen worden door verzoeker niet weerlegd en derhalve door de Raad als

onbetwist en vaststaand overgenomen.

Gelet op de tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot de kern van zijn asielrelaas, zijn taskara en

zijn leeftijd kan verzoeker bezwaarlijk volhouden dat hij op een zeer precieze en gedetailleerde wijze zijn

relaas uiteengezet heeft.

2.13. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 juncto artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, in aanmerking worden genomen.

2.14. Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze

regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt vast dat verzoeker

zich voor zijn verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op dezelfde gronden dan

de elementen van zijn asielrelaas beroept, met name dat hij vreest voor de vader van het meisje

waarmee hij een geheime relatie had, en dat hij daarom vreest blootgesteld te worden aan abnormaal

gevaar en ernstige schade. De Raad merkt echter op dat naar aanleiding van het bovenstaand

onderzoek werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van dit feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich

niet baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in art. 48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet.

2.15. De Raad stelt voorts vast dat verzoeker in verband met de subsidiaire bescherming verwijst naar

de “Afghanistan Security update Relating to Complementary Forms of Protection” (oktober 2008) en

naar een aan het administratief dossier toegevoegd document “Subject Related Briefing Afghanistan,

Veiligheidssituatie in Afghanistan en in de stad Kabul van 21.10.2009” en dat hij de veiligheidstoestand

in Kabul onder de loep neemt door te citeren uit het antwoorddocument van 19 februari 2009

(toegevoegd aan het administratief dossier). Verzoeker verwijst naar de volgende gegevens in het

administratief dossier: “In tegenstelling tot verschillende bevindingen dat het aantal incidenten in Kabul

is gedaald, meldde Senlis Council/ICOS in december 2008 dat het aantal Taliban en insurgent

aanvallen in de hoofdstad spectaculair is toegenomen in 2008 met inbegrip van ontvoeringen van

Afghanen en buitenlanders, verschillende bomaanslagen en moorden” (p. 7/9 Antwoorddocument

Veiligheidssituatie Kabul), “De hoofdstad Kabul bevindt zich volgens een kaart van midden mei 2007

van UNDSS in een zone waar criminaliteit en terrorisme voorkomen, waar de veiligheidssituatie

onstabiel is en waar het aantal terroristische acties toeneemt” (p. 5/19 Antwoorddocument

Veiligheidssituatie Kabul) en “Volgens het Nederlands ambtsbericht is de hoofdstad Kabul in 2007 in

toenemende mate het toneel geweest van aanslagen in het bijzonder van zelfmoordaanslagen, die aan

antiregeringselementen worden toegeschreven.” Verzoeker concludeert uit deze citaten dat “alzo

duidelijk (is) dat verwerende parttij haar beslissing omtrent de niet-toekenning van de subsidiaire

bescherming niet afdoende heeft gemotiveerd en uit niets blijkt dat de asielaanvraag individueel is

beoordeeld”.
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2.16. De Raad merkt vooreerst op dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet afgeleid wordt dat

regionale verschillen in het reëel risico op ernstige schade in aanmerking dienen genomen te worden.

Uit de bestreden beslissing blijkt dit ook het geval te zijn voor Afghanistan en de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft derhalve terecht overwogen dat, gezien de verklaringen

van verzoeker met betrekking tot zijn herkomst in Afghanistan, de veiligheidssituatie in de stad Kabul

dient te worden beoordeeld. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker beweert, kan derhalve niet worden

voorgehouden dat verzoekers asielaanvraag, en inzonderheid, de nood aan subsidiaire bescherming

niet individueel werd onderzocht. Door het citeren van en verwijzen naar rapporten toont verzoeker niet

in het minst aan dat zijn asielaanvraag niet individueel zou zijn onderzocht.

De Raad leest in de bestreden beslissing dat “In de hoofdstad Kabul (…) aanvallen (worden )uitgevoerd

door de Taliban, doch in de hoofdstad KABUL (…) geen “open combat” (wordt) gevoerd. De incidenten

in de hoofdstad (…) de vorm aan(nemen) van zelfmoordaanslagen en aanvallen op high profile

doelwitten in het centrum van de stad waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten

geviseerd (worden) en (…) ook de vorm aan(nemen) van zelfmoordaanslagen en bermbommen tegen

de Afghaanse en internationale troepen in de stad en op de belangrijkste invalswegen. De gewone

Afghaanse burgers worden bij deze aanvallen niet geviseerd. Ook is het geweld in de hoofdstad Kabul

niet aanhoudend en gelokaliseerd en is de impact ervan op het leven van de gewone Afghaanse burger

eerder beperkt.”, en stelt vast dat de bevindingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen niet worden ontkracht door het citeren van een deel van het rapport van 19 februari

2009.

Immers, om aan de vereisten voor de toekenning van subsidiaire bescherming wegens oorlogsgeweld

te voldoen, dient de situatie ter plaatse te voldoen aan de begrippen die daarvoor door de wetgever in

artikel 48/4 §2, c) van de Vreemdelingenwet worden geformuleerd. Uit de citaten van een 19

bladzijdentellend- document kan niet worden afgeleid dat er in Kabul ”willekeurig geweld” is, noch dat

het om “oorlogsgeweld” gaat in internationaal mensenrechtelijke zin. De gerichte aanslagen in de stad

Kabul, waarbij de gewone Afghaanse burgers niet worden geviseerd, zoals in de bestreden beslissing

wordt gesteld, belopen niet tot ‘protacted armed confrontation’ zoals vereist door het additionele protocol

bij de Conventie van Genève van 1949 en zoals beschreven in de definitie van een ‘non-international

armed conflict’ van het International Committee of the Red Cross (ICRC). Uit de citaten van verzoeker

blijkt niet dat Kabul-stad geteisterd wordt door willekeurig oorlogsgeweld. Derhalve toont verzoeker niet

aan dat het geweld in Kabul-stad een “reëel risico op ernstige schade” voor Afghaanse burgers met zich

meebrengt, nochtans vereist voor de toekenning van de subsidiaire bescherming onder artikel 48/4 §2,

c) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker heeft ook niet aangetoond dat de conclusies en de analyses

door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen betreffende de veiligheidssituatie

in Kabul-stad onjuist zouden zijn.

2.17. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de Commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. De Commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de

bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het

administratief dossier blijkt verder dat verzoeker tweemaal op het Commissariaat-generaal werd

gehoord en tijdens de interviews kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten en zijn

argumenten kracht bij te zetten, hij kon nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en hij kon zich

laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in aanwezigheid

van een tolk die de Dari taal machtig is. Dat de Commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan

of dat “uit niets kan worden afgeleid dat de asielaanvraag individueel is beoordeeld” kan derhalve niet

worden weerhouden.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen april tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER

M.-C. GOETHALS


